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BAB II 

LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai landasan teori dan alat yang 

digunakan pada penelitian skripsi ini. Penjelasan yang diberikan pada bab ini di 

harapkan dapat membantu peneliti serta pembaca dalam memahami teori yang 

dipakai dalam laporan penelitian ini. Teori yang di jelaskan pada pada bagian ini 

meliputi teori Mikrokontroler arduino, sensor jarak, GSM shield, Visual Studio 

Express dan metodelogi penulisan. 

2.1. Monitoring  

Calyton dan Petry (1983)  berpendapat monitoring sebagai suatu 

proses mengukur, mencatat, mengumpulkan, memproses, dan 

mengkomunikasikan informasi untuk membantu pengambilan keputusan 

manajemen program. Menurut WHO (World Health Organization) 

monitoring adalah suatu proses pengumpulan dan menganalisis informasi 

dari penerapan suatu program termasuk mengcek secara regular untuk 

melihat apakah kegiatan / program berjalan sesuai rencana sehingga 

masalah yang ditemukan segera dapat diatasi. 

Menyimpulkan dari kedua pendapat ahli mengenai pengertian 

monitoring, saya menyimpulkan bahwa monitoring adalah kegiatan yang 

dilakukan untuk memproses dan mengkomunikasikan informasi untuk 

mengambil keputusan manajemen program. Monitoring  bertujuan untuk 

mengecek apakah kegiatan tersebut berjalan sesuai rencana atau tidak 

sehingga kendala yang ditemui dapat diatasi. 
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Sistem monitoring ketinggian air dapat berfungsi dengan cukup baik. 

Sistem dapat membaca ketinggian air menggunakan sensor ultrasonic 

dengan akurasi sekitar 85%. Ditambah modul GSM shield sistem dapat 

secara otomatis mengirim pesan peringatan pada ponsel yang telah 

ditentukan jika ketinggian air memasuki level SIAGA II atau SIAGA I. 

(Rachmadi & Priandana, 2015). 

2.2. Simulasi 

Simulasi adalah suatu peniruan sesuatu yang nyata, keadaan 

sekililingnya atau proses. Aksi melakukan simulasi sesuatu secara umum 

mewakilkan suatu karakteristik kunci atau kelakuan dari sistem-sistem 

fisik atau abstrak. 

2.3. Bahasa Pemrograman 

Bahasa pemrograman yang digunakan untuk pemrograman pada 

mikrokontroller menggunakan pemrogrman bahasa C sedangkan untuk 

mengelolah monitoring pada  PC / computer menggunkan Visual Studio 

Express 2012. 

2.3.1 Pemrograman Bahasa C 

 Bahasa pemograman C adalah bahasa pemograman yang 

akan diperlukan oleh mikrocontroler untuk pembuatan aplikasi di 

setiap mikrocontroler. Hingga sekarang, bahasa ini telah 

dipergunakan secara praktis pada hampir semua sistem operasi. 

Bahasa C merupakan bahasa paling populer untuk menulis system 

software dan aplikasi serta dalam pelajaran komputer sains.  
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 Bahasa C++ diciptakan oleh Bjarne Stroustrup di AT&T 

Bell Laboratories awal tahun 1980-an berdasarkan C ANSI 

(American National Standard Institute). Pertama kali, prototype 

C++ muncul sebagai C yang dipercanggih dengan fasilitas kelas. 

Bahasa tersebut disebut C dengan kelas ( C wih class). Selama 

tahun 1983-1984, C dengan kelas disempurnakan dengan 

menambahkan fasilitas pembebanlebihan operator dan fungsi yang 

kemudian melahirkan apa yang disebut C++. Symbol ++ 

merupakan operator C untuk operasi penaikan, muncul untuk 

menunjukkan bahwa bahasa baru ini merupakan versi yang lebih 

canggih dari C. Borland International merilis compiler Borland 

C++ dan Turbo C++. Kedua compiler ini sama-sama dapat 

digunakan untuk mengkompilasi kode C++. Bedanya, Borland 

C++ selain dapat digunakan dibawah lingkungan DOS, juga dapat 

digunakan untuk pemrograman Windows. Selain Borland 

International, beberapa perusahaan lain juga merilis compiler C++, 

seperti Topspeed C++ dan Zortech C++. 

 C++ diciptakan untuk mendukung pemrograman 

berorientasi pada objek (Object Oriented Pragramming /OOP) 

yang tidak dimiliki C. sementara C merupakan bahasa 

pemrograman terbaik dilingkungannya, bahasa ini tidak memiliki 

kemampuan OOP. Reputasi C tidak diragukan lagi dalam 

menghasilkan program .EXE berukuran kecil, eksekusi yang cepat, 

antarmuka (interfacing) yang sederhana dengan bahasa lain dan 
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fleksibilitas pemrograman. Apa yang membuat C tampak sukar 

dipelajari mungkin karena tiadanya pemeriksaan tipe. Sebagai 

contoh, dapat mencampur bilangan bulat dengan string untuk 

menghasilkan karakter. Namun, justru dsitu letak fleksibilitas C, 

dapat mengolah data C sebebas mengolah data dalam bahasa 

assembly (Ariefman Zulpa, 2015).  

 Pada penelitian ini, bahasa pemogramman C digunakan 

untuk memprograman Mikrokontroler Arduino. Berikut ini contoh 

sederhana pemakaian bahasa C dalam mikrokontroler :  

//menggunakan library LiquidCrystal.h 

#include <LiquidCrystal.h> 

LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); 

void setup()  

lcd.begin(16,2); 

//menuliskan kata pada lcd 

lcd.print("Belajar Robot"); 

} 

2.3.2  Bahasa Pemrograman Visual Studio Express 

 Visual Studio express adalah kumpulan freeware 

lingkungan pengembangan terpadu yang dikembangkan oleh 

Microsoft visual studio. Gagasan edisi ekspres menurut Microsoft 

adalah untuk menyediakan efisiensi, mudah digunakan dan mudah 

dipelajari bagi pengguna IDE selain pengembangan perangkat 

lunak professional, yaitu seperti penggemar dan mahasiswa. Versi 
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final telah dirilis pada 19 November 2007 dan paket layanan versi 

1dirilis pada 11 Agustus 2008. Sejalan dengan semakin popular 

sejak Visual Studio 2005 Express Editions, edisi ini akan selalu 

bebas biaya.  

 Microsoft Visual Studio adalah sebuah integrated 

development environment (IDE) yang digunakan untuk 

mengembangkan sebuah konsol dan graphical user interface yang 

meliputi Windows Forms, website, web application, dan web 

service, desktop application dsb. untuk semua platform yang 

didukung oleh platform Microsoft Windows, Windows Mobile, 

Windows CE, .NET Framework, NET Compact Framework dan 

Microsoft Silverlight.  

 Visual Studio mendukung beberapa macam bahasa 

pemrograman built-in yang diantaranya adalah C/C++ (via Visual 

C++), VB.NET (via Visual Basic.NET), C# (via Visual C#), dan 

F# (Visual Studio 2010). Bahasa pemrograman lain seperti M, 

Phyton dan Ruby juga didukung dengan menginstall language 

service yang diinstal secara terpisah. Visual Studio juga 

mendukung XML/XSLT, HTML/XHTML, JavaScript dan CSS  

 

System Requirements Visual Studio Xpress 2012 Sebagai berikut ; 

 32-bit (x86) 

 1.6 GHz or faster processor 

 1 GB of RAM (1.5 GB if running on a virtual machine) 

http://www.techulator.com/articles/Visual-Studio.aspx
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 4 GB of available hard disk space 

 100 MB of available hard disk space (language pack) 

 5400 RPM hard drive 

  DirectX 9-capable video card running at 1024 x 768 or higher 

display resolution 

2.4. SMS ( Short Massage Service ) 

Layanan pesan singkat atau surat masa singkat adalah sebuah 

layanan yang dilaksanakan dengan sebuah telepon genggam untuk 

mengirim atau menerima pesan-pesan pendek. Pada mulanya SMS 

diarancang sebagai bagian dari pada GSM, tetapi sekarang sudah 

didapatkan pada jaringan bergerak lainnya termasuk jaringan UMTS. 

Sebuah pesan SMS maksimal terdiri dari 140 bytes, dengan kata lain 

sebuah pesan bisa memuat 140 karakter 8-bit, 160 karakter 7-bit atau 70 

karakter 16-bit untuk bahas jepang, bahasa mandarin dan bahasa korea 

yang memakai Hanzi. (Sulistyowai, Agus Sujono, & Khamdi Musthofa, 

2015). 

2.5. Microkontroler Arduino 

Microkontroler Arduino adalah suatu microkontroler kecil yang 

berisi semua komponen komputer dan memiliki kekuatan yang tidak 

begitu besar. Tapi dengan Arduino yang murah tersebut, kita dapat 

membuat alat – alat yang sangat menarik. Arduino merupakan chip 

berwarna yang mempunyai 28 kaki yang tersebut ATmega328. ( Budiarso 

Z, Nurraharzo E,  2011 ). 
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Gambar 2.2. Microkontroler Arduino 

Spesifikasi Microkontroler Arduino ; 

 Microkontroler Atmega328 

 Operasi Dengan Daya 5Volt 

 Input Tegangan (disarankan) 7-12Volt 

 Input Tegangan (dibatasi) 6-20V Digital I/O pins 14 

 Analog Input pin 6 

 DC Lancar Per I/O Pin 40 mA 

 Saat 3.3V Pin 50 mA DC 

 Flash Memory 32KB (Atmega328) 

 RAM 2KB (Atmega328) 

 EEPROM 1KB (Atmega328) 

 Clock Speed 16 Mhz 

Microcontroller dimana di dalamnya terdapat sebuah CPU, ROM, 

RAM, I/O, Clock dan Peralatan internal lainya yang sudah saling 

terhubung dan terorganisasi (teralamati) dengan baik oleh pabrik 
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pembuatnya dan dikemas satu chips yang siap pakai. Berikut gambar isi 

microcontroller. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3.  Rangkaian Microcontroller Arduino 

Penjelasan Mikrokontroller Arduino sebagai berikut; 

a) 14 Pin Digital Input / Output (pin 0-13) 

14 pin tersebut dapat difungsikan sebagai input atau output yang 

dapat dispesifikasikan di dalam program. 

b) 6 Pin Analog Input (pin 0-5) 

Enam pin tersebut diperuntukan guna mendapat data analog dari 

suatu sensor dan mengubah data tersebut menjadi angka antara 0 

dan 1023. 

c)  6 Pin Analog Output (pin 3, 5, 6, 9, 10, dan 11) 

Enam pin ini sebenarnya adalah pin digital yang dapat diprogram 

ulang sehingga dapat mengubah mode pin yang dapat 

mengeluarkan data analog.  

Selain Arduino Uno masih ada beberapa generasi dari Arduino yang 

bermunculan seiring perkembangan jaman, antara lain : 
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1. Arduino Due 

The Arduino Due adalah papan mikrokontroler berdasarkan Atmel 

SAM3X8E ARM Cortex-M3 CPU (datasheet). Ini adalah pertama 

papan Arduino didasarkan pada 32-bit mikrokontroler ARM inti. 

Ini memiliki 54 digital pin input / output (yang 12 dapat digunakan 

sebagai output PWM), 12 analog input, 4 UART (hardware port 

serial), jam 84 MHz, USB OTG koneksi yang mampu, 2 DAC 

(digital ke analog) , 2 TWI, jack listrik, header SPI, header JTAG, 

tombol reset dan tombol hapus. Tidak seperti papan Arduino 

lainnya, Arduino Due berjalan pada 3.3V. Tegangan maksimum 

yang I / O pin dapat mentolerir adalah 3.3V. Memberikan tegangan 

yang lebih tinggi, seperti 5V ke I / O pin dapat merusak papan. 

2. Arduino Leonardo 

Arduino Leonardo adalah papan mikrokontroler berdasarkan 

ATmega32u4 (lihat datasheet). memiliki 20 digital pin input / 

output (yang 7 dapat digunakan sebagai output PWM dan 12 input 

analog sebagai), osilator kristal 16 MHz, koneksi micro USB, jack 

listrik, header ICSP, dan tombol reset. Berisi semua yang 

diperlukan untuk mendukung mikrokontroler; hanya 

menghubungkannya ke komputer dengan kabel USB atau power 

dengan adaptor AC-DC atau baterai untuk memulai 

menggunakkannya. 

3. Arduino Mega 2560 

Arduino mega 2560 adalah papan mikrokontroler ATmega2560 

berdasarkan (datasheet) memiliki 54 digital pin input / output 
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(dimana 15 dapat digunakan sebagai output PWM), 16 analog 

input, 4 UART (hardware port serial), osilator kristal 16 MHz, 

koneksi USB, jack listrik, header ICSP, dan tombol reset. Ini berisi 

semua yang diperlukan untuk mendukung mikrokontroler,hanya 

menghubungkannya ke komputer dengan kabel USB atau power 

dengan adaptor AC-DC atau baterai. Arduino Mega kompatibel 

dengan sebagian besar shield,dirancang untuk Arduino 

Duemilanove atau Diecimila. 

4. Arduino Intel Galileo 

Galileo adalah papan mikrokontroler berdasarkan Intel ® Quark 

SoC X1000 Application Processor, 32-bit sistem Pentium Intel 

pada sebuah chip (datasheet). Ini adalah board pertama 

berdasarkan arsitektur Intel ® dirancang untuk menjadi hardware 

dan software pin-kompatibel dengan kebutuhan Arduino dirancang 

untuk Uno R3. Digital pin 0-13 (dan AREF berdekatan dan pin 

GND), Analog input 0 sampai 5, header listrik, ICSP header, dan 

pin port UART (0 dan 1), semua di lokasi yang sama seperti pada 

Arduino Uno R3. Hal ini juga dikenal sebagai Arduino 1.0 pinout. 

5. Arduino Pro Micro  

Arduino Mikro adalah board mikrokontroler berdasarkan 

ATmega32u4 (lihat datasheet), yang dikembangkan bersama 

dengan Adafruit. Arduino Mikro memiliki 20 digital pin input / 

output (yang 7 dapat digunakan sebagai output PWM dan 12 input 

analog sebagai), osilator 16 MHz kristal, koneksi USB mikro, 

header ICSP, dan tombol reset. Ini berisi semua yang diperlukan 

http://jualarduinomurah.com/arduino-pro-micro-atmega32u4-5v-16mhz-mini-leonardo/
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untuk mendukung mikrokontroler; hanya menghubungkannya ke 

komputer dengan kabel USB mikro untuk memulainya. 

 

6. Arduino Nano R3 

The Arduino Nano adalah sebuah papan kecil, lengkap, dan papan 

sirkuit yang baik berdasarkan ATmega328 (Arduino Nano 3.x) 

atau ATmega168 (Arduino Nano 2.x). Ini memiliki fungsi yang 

kurang lebih sama dari Arduino Duemilanove, tetapi dalam paket 

yang berbeda. Ini tidak memiliki hanya colokan listrik DC, dan 

bekerja dengan kabel USB Mini-B bukan satu standar. Arduino 

Nano dirancang dan diproduksi oleh Gravitech. 

7. Arduino Pro-Mini 

Arduino Pro-Mini ditujukan untuk pengguna tingkat lanjut yang 

membutuhkan fleksibilitas, biaya rendah, dan ukuran kecil. Muncul 

dengan minimum komponen (tidak ada on-board USB atau pin 

header) untuk menjaga biaya yang hemat. Ini adalah pilihan yang 

baik untuk papan Anda jika ingin meninggalkan board tertanam 

dalam proyek. Harap dicatat bahwa ada dua versi dari board: satu 

yang beroperasi pada 5V (seperti kebanyakan papan Arduino), dan 

salah satu yang beroperasi pada 3.3V. Pastikan untuk memberikan 

yang benar daya dan penggunaan komponen yang operasi tegangan 

cocok dengan board. 

8. Arduino Mega ADK 

Arduino Mega ADK adalah board mikrokontroler berdasarkan 

ATmega2560 (datasheet). Memiliki antarmuka USB untuk 

http://jualarduinomurah.com/arduino-nano-r3-murah/
http://jualarduinomurah.com/arduino-mini-atmega328-murah/
http://jualarduinomurah.com/arduino-mini-atmega328-murah/
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terhubung dengan ponsel berbasis Android, berdasarkan 

MAX3421e IC. Mega ADK memiliki 54 digital pin input / output 

(dimana 15 dapat digunakan sebagai output PWM), 16 analog 

input, 4 UART (hardware port serial), osilator kristal 16 MHz, 

koneksi USB, jack listrik, header ICSP, dan tombol reset. Arduino 

Mega ADK dikembangkan berdasarkan Arduino Mega 2560. Mirip 

dengan Arduino Mega 2560 dan Uno, model ini memiliki sebuah 

ATmega8U2 diprogram sebagai konverter USB to serial. Revisi ke 

2 dari board ADK memiliki resistor sesuai 8U2 HWB ke tanah, 

sehingga lebih mudah untuk dimasukkan ke dalam mode DFU. 

9. Arduino Esplora 

Arduino Esplora adalah papan mikrokontroler berasal dari Arduino 

Leonardo. Esplora berbeda dari semua papan Arduino sebelumnya 

dalam hal ini menyediakan sejumlah built-in, siap digunakan set 

sensor onboard untuk interaksi. Esplora dirancang untuk orang 

yang ingin membangun dan mengguakan Arduino tanpa harus 

belajar tentang elektronik dari  pertama. Untuk langkah-langkah 

pengantar mempelajari Esplora, dapat memulai dengan petunjuk 

panduan Esplora.  Dalam Esplora onboard suara dan cahaya adalah 

output, dan mmiliki beberapa sensor input, termasuk joystick, 

slider, sensor suhu, accelerometer, mikrofon, dan sensor cahaya. 

Hal ini juga memiliki potensi untuk memperluas kemampuan 

dengan dua input dan output konektor Tinkerkit, dan soket untuk 

layar LCD warna TFT. 

http://jualarduinomurah.com/arduino-esplora-murah/
http://jualarduinomurah.com/arduino-esplora-murah/
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Untuk memahami lebih jauh mengenai beragam Arduino beserta 

untuk mudah membedakan dari masing-masing jenisnya, berikut 

dijelaskan melalui table berikut : 

 

Tabel 2.1  Perbandingan Arduino 1 

DESKRIPSI 

JENIS ARDUINO 

UNO R3 NANO 3 PRO MINI MEGA 2560 MEGA ADK 

Chip 

mikrokontroler 
ATmega328P ATmega328P ATmega328P ATmega2560 ATmega2560 

Tegangan Operasi 5V 5V 5V  5V 5V 

Tegangan Input DC 7V - 12V 7V - 12V 7V - 9V 7V - 12V 7V - 12V 

Digital I/O Pin 14 buah 14 buah 14 buah 54 buah 54 buah 

Analog Input pin 6 buah 6 buah 6 buah 16 buah 16 buah 

Arus DC per pin 

I/O 
40 mA 20 mA 40 mA 20 mA 40 mA 

Arus DC pin 3.3V 50 mA - - 50 mA 50 mA 

Memori Flash 32 KB, 0.5 

KB 

32 KB, 0.5 

KB 
32 KB, 0.5 KB 

256 KB, 8 

KB 
256 KB, 8 KB 

SRAM 2 KB 2 KB 2 KB 8 KB 8 KB 

EEPROM 1 KB 1 KB 1 KB 4 KB 4 KB 

Clock speed 16 Mhz 16 Mhz 16 Mhz 16 Mhz 16 Mhz 

Dimensi (mm) 68.6 x 53.4 45  x 18 33 x 18 101.5 x 53.4 101.5 x 53.3 

Berat 25 g 5 g 5 g 37 g 36 g 

Pemakaian fleksibel Drone Sistem antrian fleksibel OS Android 

Kisaran Harga 80.000 55.000 35.000 120.000 550.000 
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Tabel 2.2  Perbandingan Arduino 2 

DESKRIPSI 

JENIS ARDUINO 

LEONARDO 
INTEL 

GALILEO 
MIKRO ESPLORA DUE 

Chip 

mikrokontroler 
ATmega32u4 

Intel ® 

Quark SoC 

X1000 

ATmega32u4 ATmega32u4 

Atmel 

SAM3X8E 

ARM Cortex-

M3 CPU 

Tegangan Operasi 5 V 5 V 5 V 5 V 3.3V 

Tegangan Input 

DC 
7V - 12V 7V - 12V 7V - 12V - 6V -16 V 

Digital I/O Pin 20 buah 14 buah 20 buah Sensor 54 buah 

Analog Input pin 7 buah 6 buah 12 buah sensor 12 buah 

Arus DC per pin 

I/O 
40 mA 80 mA 20 mA - 800 mA 

Arus DC pin 3.3V 1 A 800 mA 50 mA - 800 mA 

Memori Flash 32 KB, 4 KB Eksternal  32 KB, 4 KB 32 KB, 4 KB 512 KB 

SRAM 2,5 KB 512 KB 2,5 KB 2,5 KB 96 KB 

EEPROM 1 KB 11 KB 1,5 KB 1 KB Tidak ada 

Clock speed 16 Mhz 400 Mhz 16 Mhz 16 Mhz 84 Mhz 

Dimensi (mm) 68.6 x 53.3 106.7 x 71.1- 48 x 18 164 x 60 101,5 X 53,3 

Berat 20 g - 13 g 53 g 36 g 

Pemakaian 

Robot OS Linux 
Mouse , 

keyboard 
Joystick game 

Pengolahan 

gelombang 

suara 

Kisaran Harga 95.000 750.000 70.000 600.000 300.000 
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2.6. Sensor  

Sensor adalah jenis tranduser yang digunakan untuk mengubah 

besaran mekanis, magnetis, panas, sinar, dan kimia menjadi tegangan dan 

arus listrik. Sensor sering digunakan untuk pendeteksian pada saat 

melakukan pengukuran atau pengendalian. 

Beberapa jenis – jenis sensor ; 

1. Sensor Ultrasonik Ping 

Sensor Ultrasonic ini gunakan untuk membaca ketinggian air 

dengan memancarkan gelombang ultrasonic (40 Khz) dari unit 

pemancarnya menuju kepermukaan air, ketika gelombang mengenai 

permukaan air maka terjadi pantulan gelombang menuju unit 

peneriman pada sensor sehingga didapat waktu tempuh antara air ke 

sensor. Waktu tempuh tersebut dikirimkan ke Arduino Uno lalu 

diproses sehingga menghasilkan jarak. (Pats Yahwe, Isnawaty, & 

Aksara, 2016) 

 

 

 

 

Gambar 2.4.  Sensor Ultrasonic Ping 

Spesifiksi sensor ultrasonic Ping ; 

1. Jangkauan deteksi: 2cm sampai kisaran 400 -500cm 
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2. Sudut deteksi terbaik adalah 15 derajat 

3. Tegangan kerja 5V DC 

4. Resolusi 1cm 

5. Frekuensi Ultrasonik 40 kHz 

6. Dapat dihubungkan langsung ke kaki mikrokontroler 

2. Sensor Jarak Ultrasonik Devantech SRF04 

Sensor jarak merupakan sensor yang wajib ada pada robot 

terkini. Devantech SRF04 adalah salah satu sensor jarak yang paling 

banyak digunakan pada kontes robot di indonesia selain ping 

Devantech. SRF04 ultrasonik range finder memberikan informasi 

jarak dari kisaran 3 cm – 3 m. Harga sensor ini tidak lebih dari Rp 

360.000,00. Anda juga dapat membeli SRF05 yang harganya lebih 

murah dibandingkan SRF04 dengan kualitas yang tidak jauh 

berbeda. 

Kit ini sangat mudah untuk dirangkai dan membutuhkan 

sumber daya yang kecil sekali, yang sangat ideal untuk aplikasi 

mobil robot pencari jarak ini bekerja dengan cara memancarkan 

pulsa suara dengan kecepatan suara ( 0,9 ft/milidetik ). 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5. Sensor Ultrasonik Devantech SRF04 
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Spesifikasi Sensor Ultrasonik Devantech SRF04 : 

1. Daya: 5 VDC. 

2. Frekuensi burst: 40 KHz. 

3. Range pengukuran: 3 - 300 cm. 

4. Input trigger: pulsa positif level TTL selebar 10us min. 

5. Output: pulsa level TTL, lebar pulsa positif proporsional 

terhadap jarak. 

 

2.7. Modul GSM Shield 

GSM Shield merupakan modul yang dapat dipasang ke 

Microcontroller Arduino Uno agar dapat menerima/mengirim SMS, 

menerima/membuat panggilan suara dan komunikasi data GPRS dengan 

terlebih dahulu memasangkan SIM card operator pada GSM shield-nya 

(Rachmadi & Priandana, 2015). 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Modul GSM Sheild S800L 

Spesifikasi dari Modul GSM Sheild ; 

1. Memiliki 4 tingkat jaringan frekuensi 850 / 900 / 1800/ 

1900Mhz 



26 
 

2. Paket data GPRS kelas 10/8 

3. GPRS mobile station kelas B 

4. Compliant to GSM  

5. Kelas 4 (2W @ 850 / 900Mhz) 

6. Kelas 1 ( 1W @ 1800 / 1900Mhz) 

7. Dikontrol melalui AT Command (GSM 07.07, 07.05 dan 

SIMCOM enhanced AT Commands) 

8. Dapat digunakan untuk SMS 

9. Dapat menggunakan serial port 

10. Semua pin SIM800 terdapat diluar 

 

2.8. USB To TTL  

Kabel usb to ttl merupakan salah satu jenis kabel converter yang 

pasti kita temui jika bermain di bidang microkontroller dan komunikasi 

micro ke komputer. Kabel usb to ttl ini memungkinkan pengguna untuk 

membuat perangkat elektronika mikrokontrollernya dapat berkomunikasi 

dengan komputer sesuai kehendak kita (Sulistyowai, Agus Sujono, & 

Khamdi Musthofa, 2015). 

 

 

 

 

Gambar 2.6 USB To TTL 
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2.9. Power 

Arduino UNO R3 mempunyai 2 buah sumber untuk power. Dapat 

menggunakan koneksi USB atau menggunakan power supply. Power 

dapat bergantian secara otomastis. Power supply dapat menggunakan 

adaptor DC atau baterai. Adaptor dapat dikoneksikan dengan 

menyambungkan jack adaptor pada koneksi port input supply. Board 

arduino dapat dioperasikan menggunakan power supply sebesar 6-20 Volt. 

Jika supply kurang dari 7 volt, terkadang akan terjadi ketidak  stabilan  

pada  arduino.  Ini  di  sebabkan  oleh  kurangnya pasokan daya yang di 

berikan oleh pin 5 Volt yang kurang dari 5 volt. Jika menggunakan lebih  

dari  12  volt,  regulator  akan  menjadi  sangat  panas  dan  menyebabkan 

kerusakan pada papan arduino. Direkomendasikan tegangan yang 

digunakan hanya  pada  kisaran  7  –  12  volt.  Power  pada  arduino 

menggunakan  4  pin  yaitu pin Vin, pin 5V, pin 3V3 dan pin ground, 

(Ariefman Zulpa, 2015). 

 Vin 

Tegangan input ke arduino ketika menggunakan tegangan dari luar 

(seperti yang disebutkan 5 volt dari koneksi USB atau tegangan yang 

diregulasikan) pengguna dapat memberikan tegangan melalui pin ini,  

atau jika tegangan menggunakan power  jack dapat menggunakan pin  

ini juga untuk mengaksesnya. 
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 5V 

Regulasi power supply digunakan untuk power mikrokontroler dan 

komponen lain pada board arduino. Pin 5V ini dapat  melalui  pin  Vin 

menggunakan regulator pada board atau supply oleh USB dan atau 

supply regulasi 5V lain. 

 3V3 

Supply 3.3 Volt didapat oleh FTDI chip yang ada di board. Arus 

maksimalnya adalah 50 mA. 

 Ground 

Pin ground ini berfungsi sebagai jalur ground pada arduino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7.  Alur kerja sistem monitoring 

 


